Enguany volem agrair, amb aquesta
mostra dedicada exclusivament a ell, tot
el que va fer pels republicans espanyols
un cop acabada la conflagració endegada
per una colla de militars rebels i en plena
Segona Guerra Mundial orquestrada pels
de l’esvàstica.
Sobretot, pel fet de noliejar un vaixell per
treure de camps de concentració, i altres
indrets, refugiats escampats per tot arreu.
«Porti’m espanyols. Tots els que pugui», li
va encarregar el seu president. I ho va fer,
malgrat la infinitat de traves i paranys que
li van parar el parell de dictadors.

Una mar de poesia

11·11·2017 / 21·1·2018
homenatge a

El poeta xilè Ricardo Eliécer Neftalí
Reyes Basoalto, conegut amb el nom de
pablo neruda, va escriure, en el volum
de les seves memòries titulat Confieso que
he vivido, el següent: «Mi poesía en su lucha
había logrado encontrarles patria. Y me sentí
orgulloso».

pablo neruda

Una mar
de poesia

MP
horari
Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre.
Dies de Nadal i Cap d’Any: tancat.

glòria auleda · rob dubois · judit gil
· marduix · martí pey · carles puche ·
stefano puddu · núria rossell

11 de novembre de 2017
21 de gener de 2018
inauguració: dissabte 11 de novembre a les
7 del vespre. rectoria vella de sant celoni

martí pey

carles puche

ignacio navas

«Cada uno mira el mar a su
manera, hacia cerca o hacia
lejos, acechando el vaivén,
esperando o temiendo.»
		
neruda

«Yo, poeta / popular, provinciano,
pajarero, / fui por el mundo
buscando la vida / pájaro a
pájaro conocí la tierra.»
		
neruda

“Mascarones, la proa del alma”

martipey@campins.org

carles@estudipuche.com

presenta l’obra:
Neruda segons un altre poeta
i la participació puntual de:

céline devinat i joana vilella

glòria auleda

rob dubois

dissabte dia 11 de novembre
durant la inauguració

«...a través de mi alma fui viajero y regresé cuando no tuve
ya secretos para la tierra y ella
los repetía con su idioma.»
		
neruda

«Dónde encontrar una
campana
que suene adentro de tus
sueños?»
		
neruda

Accions amb les il·lustracions sobre
poemes de Pablo Neruda fetes per
Martí Pey

g.auleda@gmail.com

rob.dubois@coac.net

judit gil

marduix

«... una abstracta incertidumbre
sale de cada caos que regresa
cada vez a ser orden, y qué curioso, todo comienza con palabras...»
		
neruda

«...lo haría por tu voz de naranjo enlutado
y por tu poesía que sale dando
gritos.»
		
neruda

juditgilandres@gmail.com

marduix@marduix.cat

a càrrec de MARDUIX TEATRE

diumenge dia 26 de novembre, 18h
Presentació del documental:

WINNIPEG (Paraules d'un exili) [52’]
a càrrec de la realitzadora Eulàlia Gomà
A continuació fòrum sobre el film.
Winnipeg és el nom del vaixell que Pablo Neruda va noliejar,
com a cònsol de Xile a França, per salvar a més de 2.500
exiliats republicans catalans i espanyols de la guerra civil
espanyola.

stefano puddu

núria rossell

«... Dímelo, me sentiste
trepar hasta tu forma
por todos los silencios
y todas las palabras?»
		
neruda

«Tú, si quieres permanecer
o disolverte, puedes hacerlo.
Lo único que se exige
es azul»
		
neruda

stefano@faino.com

rossellnuria@gmail.com

diumenge dia 17 de desembre, 18h

Visita comentada de l'exposició
amb lectura de poemes de Pablo Neruda
a càrrec d'Albert Pons, presència dels
artistes i explicacions sobre la vida del
poeta.

